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Psykose 
Personer med utviklingshemning og/eller autisme 
kan få alle typer psykoser 
 
Nasjonal faglig retningslinje for utredning, 
behandling og oppfølging av personer med 
psykoselidelser 



Utfordring 
Mange har språk- og kommunikasjonsvansker 
 
Utredningen blir mer avhengig av observasjoner og 
komparentopplysninger 
 
Inngående kunnskap om funksjonsnivå før 
sykdomsdebut er avgjørende, og å få oversikt over 
hvilke enkeltferdigheter som har endret seg 



Diagnostisk overskygging 
Når endring i atferd som skyldes psykisk lidelse blir 
tilskrevet utviklingshemmingen og/eller autismen 
kaller vi det for diagnostisk overskygging 
 
Dette er den vanligste grunnen til at psykisk lidelse 
ikke oppdages hos personer med 
utviklingshemming/autisme 
 
Anerkjent at personer med utviklingshemning også 
kan få alle typer psykisk lidelse 



Diagnostiske kriterier 
ICD-10 – ikke tilpasset personer med 
utviklingshemning – og gammel! 
• DC-LC (Diagnostic criteria for psychiatric 

disorders for use with adults with learning 
disabilities/mental disorders) 
 

DSM-lV 
• DM-ID (Diagnostic Manual – Intellectual 

Disability) 



Differensialdiagnostikk 
Psykose eller utviklingshemning? 
Psykose eller kognitiv overbelastning? 
Psykose eller atferdsvansker pga smerte e.l. 
Psykose eller depresjon? 
Psykose eller angst? 
Psykose eller autisme? 
Psykose eller traume? 
Psykose eller personlighetsforstyrrelse? 



Per 
16 år gammel 
Lett utviklingshemming 
Oppvekst i en trygg og stabil familie 
Språkvansker 
Syndrom 
Henvist for utredning av psykisk lidelse, mistanke 
om psykoselidelse og autisme 



Siste to-tre år: 
- Fall i funksjon 
- Språket dårligere 
- Uvanlige bevegelser 
- Lager lyder 
- I det siste også noen utageringsepisoder 
- Fått olanzapine, noe bedring, deretter forverring 

Usikker effekt 



Hvordan skal vi forstå 
symptomene? 



Er det funksjonsstagnasjon eller funksjonstap på 
grunn av økte krav til sosial fungering? Kan dette 
alene forklare pasientens plager? 
 
Er symptomene uttrykk for psykisk lidelse? 
 
I så fall hvilken psykisk lidelse; angst, depresjon, 
psykose, traume? Etter første møte får vi også 
mistanke om at han kan ha en ASD 



Utredning 
Anamnese 
Anamnese  
Anamnese 



Viktige elementer i utredningen 
Innhente informasjon fra aktuelle instanser, 
inkludert foreldre 
Utviklingshistorie 
Hvis det er beskrevet funksjonsfall – viktig med 
gode eksempler 
Er det funksjonsfall, eller stagnasjon i utvikling i 
forhold til jevnaldrende uten 
utviklingshemming/autisme? 
Somatisk og genetisk utredning 
Observasjon av pasienten 
 



Utredning forts. 
Vurdere plagene opp mot vanlige symptomer man 
kan ha ved psykose: 
- Positive symptomer: hallusinasjoner, 

vrangforestillinger 
- Negative symptomer: redusert tale, 

følelsesavflatning, interessetap, sosial 
tilbaketrekning, mindre motivasjon 

- Kognitive symptomer: oppmerksomhetssvikt, 
eksekutivfunksjoner 

- Affektive symptomer: angst, depresjon, aggresjon 



Kartleggingsinstrumenter/ 
strukturerte intervjuer 
Psychopathology in Autism Checklist (PAC) 
• PAC er et strukturert verktøy bestående av 42 

atferdsbeskrivelser forbundet med ulike psykiske 
vansker. PAC er spesielt utviklet for screening av 
psykiske vansker hos personer med autisme, 
men er ikke i utgangspunktet et diagnostisk 
instrument. Alle 42 atferdsbeskrivelsene skåres 
på en firedelt skala fra ”ikke et problem” til ”stort 
problem”. Skårene systematiseres så i fem ulike 
kategorier: Generelle vansker, psykose, tvang, 
depresjon og angst. 

 
  



Abberant Behavior Checklist (ABC): 
ABC er et strukturert verktøy bestående av 58 
atferdsbeskrivelser forbundet med ulike psykiske 
vansker. Punktene skåres fra 0 til 4 hvor 0 = ikke 
problem til 3= problem som er svært alvorlig. 
Skårene systematiskeres i fem ulike kategorier: 
irritabilitet, lethargi, stereotypi, hyperaktivitet og 
upassende tale. 
 
 



Vineland: 
Ved hjelp av Vineland kan man vurdere en persons 
adaptive atferd innen følgende fire områder: 
•Kommunikasjon 
•Dagliglivets ferdigheter 
•Sosiale ferdigheter 
•Motorikk 
 
 



MINI Internasjonalt neuropsykiatrisk intervju versjon 
5.0.0 ( M.I.N.I. plus): 
Baserer seg på DSM-kodeverket, og er et 
strukturert intervju. Intervjuet er delt opp i moduler 
identifisert av bokstaver, hver bokstav representerer 
en diagnostisk kategori 



Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS): 
Utviklet for å vurdere psykosesymptomer hos 
voksne, både ved førstevurdering og for gjentatte 
vurdering av endringer over tid (forløp, 
behandlingseffekt, tilbakefall). 
PANSS er en vurderingsskala som måler 
alvorlighetsgrad av til sammen 30 positive og 
negative psykosesymptom, samt allmenn 
psykopatologi 
Vi bruker ikke intervjuet! 



SCID 1 
Diagnoseverktøy som blir benyttet for å skille 
mellom alvorlige mentale forstyrrelser (DSM-IV 
Akse I) og personlighetsforstyrrelser (Akse II)  
 
«Skal ikke brukes hos personer med nedsatt 
kognitiv funksjon…..» 
 
Bruker det hos personer med 
autismespekterlidelser og normal kognitiv fungering, 
og kan forsøkes hos personer med lett UH 



DASH – diagnostic assesment of the severely 
handicapped 
 
 



Per –forts. 
Utviklingshistorie  
observasjoner av pasienten  
ADI-R 
 
Liten tvil om diagnosen barneautisme 



Per – forts. 
Mulig start på psykosesymptomer fra 12-års alder, i 
hvert fall fra 14 års alder 
 
Positive symptomer: Tegn på hallusinose; ler ut i 
luften, lager lyder, gjør uvanlige bevegelser 
 
Negative symptomer; mindre interesse for å være 
med på familieaktiviteter, tar mindre initiativ, sier 
sjeldnere hva han har lyst til 



Kognitive symptomer: I de dårligste periodene 
vansker med å ta på seg strømper, åpne 
kjøleskapsdør, dårligere/manglende språk, redusert 
psykomotorisk tempo 
 
Affektive symptomer: Affektavflatning, sinneutbrudd, 
utagering  mot pårørende 
 



Den store utfordringen: 
På grunn av nesten fraværende språk er det umulig 
å få tak i pasientens opplevelser, tanker og følelser 
 
 
 



Sterk mistanke om psykose og 
autisme 
Hvordan gjør vi vurderingene? 
Diskusjon mellom behandlerne som har deltatt i 
utredningen 
Tas opp på diagnosemøte hvor alle seksjonens 
behandlere deltar 
Forholder oss til ICD-10 (men har i bakhodet at den 
er gammel) 
 
Diskusjon med henvisende instans/andre instanser 



Viktig at konklusjonene rimer, at de virker fornuftige. 
 
Husk å inkludert pårørende! 



Autisme eller psykose? 
Debutalder <3 og > 7-8 år 
Idiosynkrasier vs vrangforestillinger 
Negative symptomer – sosial tilbaketrekning, 
passivitet 
Hallusinasjoner 
Varighet: Schizofreni faser (og noen blir friske), 
mens ASD en grunnlidelse som er livsvarig 
Tankeforstyrrelser 

– Schizofreni: inkoherens, ordsalat, avsporinger 
– ASD: omstendelighet, konkret tenkning 
 



Per forts. 
Konklusjon: 
Barneautisme og schizofreni 
 
 



Psykosesymptomer hos personer med 
utviklingshemming/autisme ligner på 
psykosesymptomer i normalbefolkningen 
 
Utformingen på symptomene må sees i forhold til 
grunnlidelsene – gode beskrivelser av pasienten før 
sykdomsdebut er avgjørende 
 
Video fra før sykdomsdebut? 



CNV 
Kopitallsvarianter 
 
Personen mangler biter eller har ekstra 
biter av kromosomet (delesjoner eller 
duplikasjoner 
 
 
Passer fenotypen med det man vil 
forvente i forhold til hvilke gener som er affiserte? 



Hvorfor gjøre genetisk utredning 
Funn av CNV kan ha betydning: 
Kan få vite noe om hvilke tilstander som vanligvis er 
assosiert med delesjonen eller duplikasjonen – 
både somatisk og psykisk 
Kan ha konsekvenser for øvrig familie 
Kan ta bort skyldfølelse hos foreldre, men kan også 
være en belastning 
Kan ha noe å si for prognose – noen er det 
vanskeligere å gi god medikamentell behandling 



Ingrid 
Går på videregående skole 
Genetisk syndrom som medfører fysiske 
utfordringer, øvre del av moderat utviklingshemming 
Snakker inn i telefonen sin uten at det er noen i 
andre enden 
Spesielt er foreldrene bekymret for dette, skjer 
veldig mye hjemme, men også på skolen 
Spørsmål om psykose 



Utredning 
Skoleobservasjon 
 
Sunn fornuft – ikke bruke mer tid på utredningen 
enn det som er nødvendig (og nok tid der det 
kreves) 



Petter 
Alvorlig utviklingshemming 
Ustabile oppvekstforhold med fysisk vold 
Utsatt for seksuelt misbruk av tjenesteyter  
Fall i funksjon 
Disorganisering 
Mister språket 
Vanskelig med døgnrytme 
Utageringer 



Psykotisk episode 
Er man utsatt for vanskelige opplevelser øker 
risikoen for psykose 
Genetisk syndrom som vi vet er assosiert med 
overhyppighet av psykose 



Andreas 
Gode intellektuelle evner 
Autismespekterlidelse diagnostisert sent 
Skolevegring fra 10-års alder 
Fra 16-års alder tydelig endring i væremåte 
 
Tilbaketrekning det fremste symptomet 
Økt rigiditet 
Tildekkende 
Mistet ferdigheter 
 



Mistanke om depresjon 
 
Under innleggelsen 
- Økende disorganisering 
- Uttrykte tanker om døden, redd for å dø, redd for 

å bli drept 
- Hørselshallusinose 
- Affektavflatning 
- Tvang 
- Noe depressive symptomer 
- Negative symptomer 
 
 



Etter observasjon i døgnavdeling og gjennomført 
utredning: 
 
Psykose i schizofrenispekteret 



Pågående utredning 
Ikke alltid lett å vite hvordan man skal kategorisere 



Oppsummering 
Viktig med gode opplysninger om funksjon før 
sykdomsdebut 
Psykose hos personer med utviklingshemming kan 
gi store vansker i form av  
 søvnvansker 
 stor uro 
 angstsymptomer 
 aggresjon 
 selvskading 



Hos personer med autismespekterlidelser kan man 
se mindre av autismeplagene fordi de blir 
disorganiserte 
 
Viktig med god somatisk utredning for å utelukke 
andre årsaker til symptomene 



Tiden etter diagnostisering 
Hvordan oppleves det for pårørende at pasienten 
får en alvorlig diagnose? 
 
Hva videre? 



 
 

STOL PÅ EGEN 
KOMPETANSE! 







Takk for oppmerksomheten 



Følg PUA på Facebook! 
www.facebook.com/puaous 

 

http://www.facebook.com/puaous
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